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        ::::חחחח""""עעעעתשתשתשתש    יתרויתרויתרויתרושבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור             דדדד""""בסבסבסבס
        

        ''''ז טז טז טז ט""""סיכו� הסוגיא בעסיכו� הסוגיא בעסיכו� הסוגיא בעסיכו� הסוגיא בע    � � � � מני� שנות עול� מני� שנות עול� מני� שנות עול� מני� שנות עול� 
. 1: את התארי�חשב אפשר ל ל יד�שע אפשרויות' מצינו גבמסכת עבודה זרה  'ית הגמיבסוג  .א

מני� השני� שעברו מתחילת האל" . 3. 1מני� השטרות. 2. מני� השני� שעברו מחרב� בית שני
 .2החמישי

דהיינו שפרטי , שנה' הינו כ 3שהבדל בי� המני� לחרב� למני� לשטרות בפרט ,בסוגיא עוד התבאר  .ב
 .4שנה על שנות המני� למוני� כמני� השטרות' המני� לחרב� יתירי� בכ

דהיינו שהמני� , ח שנה"ג� התבאר שההבדל בי� המני� לשנות עול� למני� השטרות הוא מ  .ג
 . 5ח שנה"במיתר בפרטיו על מני� השטרות עול� לשנות ה

ואל" שנה בדיוק , בית שני א לבני�"שהוא החל בשנת מ' והנה לגבי מני� השטרות התבאר בגמ  .ד
 .אלא שליציאת מצרי� מוני� מניס� ולשטרות מוני� מתשרי, אחר תחילת המני� ליציאת מצרי�

מני�  ואילו, ח"אלפי� תמ' מ התחילו למנות משנת ב"שליצ ,י"ופירש' והתבאר מדברי הגמ  .ה
 .ט"אלפי� תמ' ות החל בשנת גהשטר

] וכפי המסורת עד היו� אצל יהודי תימ�, �"כפי המבואר ברמב[ואמנ� מני� השטרות בפועל   .ו
 .ד"ויתבארו הדברי� להל� בס', זהו שלא כמבואר בגמ' ולכאו, נ"אלפי� ת' הינו משנת ג

קו ונחל, פ ידיעת שנת החרב�"עוד התבאר בסוגיא שאפשר לדעת את זמ� שנת השמיטה ע  .ז
 .ת"וכמשי, הראשוני� בביאור הדברי�

ח והיא היתה מוצאי "אלפי� תתכ' כ שנה וחרב בשנת ג"י שהבית עמד ת"והנה דעת רש  .ח
 .'ז' ויש למנות ממנה ז, 6שביעית

והיא היתה מוצאי , ט"אלפי� תתכ' א שנה וחרב בשנת ג"ת שהבית עמד תכ"� ור"ודעת רשב  .ט
 .וממנה יש למנות, 7שביעית

ל ששנת החרב� "ומאיד� ס, כ לבנינו"י שהבית חרב בשנת ת"מאיד� כדעת רש� "ודעת הרמב  .י
 .'סכ היא כדעת התו"ומני� השמיטי� לשיטתו א, 9שנת השביעית 8היתה

 .ש"עיי, ל"כשיטתו הנו י מתי היא שנת השמיטה"� שמסורת ביד הגאוני� ואנשי אר"וכתב הרמב  .יא

� "והרמב' סולתו ,ג"בשנת התשע י היתה שמיטה"יצא שלרש ,והנה א� נחשב את מני� השני�  .יב
' ב דלכאו"וצ, ה"אמנ� ידוע שבפועל על פי המקובל נהגו שמיטה בשנת התשע, ד"בשנת התשע

 .זהו דלא כמא�

                                                
1

ומצינו בזה דבר נפלא בהקדמת , הוא מנין למתי שהתחילה בו יוון למשול בכל העולםהשטרות מבואר בסוגיא שמנין  

וכוונתו כנראה שאף שעל פניו המנין הוא . [שהמנין הוא לזמן בו פסקה נבואה מישראל, ס"פירוש רב  עמרם גאון לש
  .   בנסתר יש כאן מנין לזמן בו פסק החזון, למלכות יוון

2
  .דמונים מבריאת העולם אלא, ומנהגנו כעין שיטה זו 
3

  .היינו לא במנין המאות אלא במנין עשרות השנים ואילך 
4

 .שנה קודם החרבן 380משום שמנין השטרות התחיל  
5

  .ט לפרט למנין שנות עולם"משום שמנין השטרות התחיל בשנת מ 
6

וכדעת רבי יהודה ששנת , שנה עד החרבן 414לבנין בית שני ונהג ' ל דמנין שמיטין ויובלות התחיל בשנת ז"דס 

  .היתה שמיטה 413כ ששנת  ה"ונמצא א, היובל עולה למנין היובל הבא
7

 .היתה שמיטה 420ולכן שנת ה, ל שמנין השמיטין התחיל מיד עם בנין הבית"דס 
8

  ".ליטפי חד שתא"' ולא גריס בגמ 

בה היה הבית חרב כל השנה דהיינו שהשנה אחר החרבן , ומפרש מה שאמרו בערכין שהבית חרב במוצאי שביעית
 .היתה מוצאי שביעית] ולא כשנה בה חרב שברובה היה בנוי[
9

ומאידך מנו בו יובלות לשיטתו כדעת חכמים באופן ששנת היובל אינה מן , י"לבית כרש' דהמנין התחיל בשנת ז 

  .חלה שמיטה 414היה יובל ובשנת  400ולכן בשנת , החשבון
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] 12ד"מולד וי[� הוא ללידת אד� הראשו' שהמני� בגמ 11ה"והרז �10"כ הרמב"אלא דמפורס� מש  .יג
 יו� השישי(חמשת ימי הבריאה קוד� ראש השנה שמנהגנו לחשב את  13ו מוסיפי� שנהנינולמני

מתאחר בשנה אחת ' כ שמני� הגמ"ויוצא א, ]14ד"מולד בהר[בו נולד אד� לעוד שנה  )לבריאה
, ]ל"תת' בשנת ג' ט ולתו"תתכ' � בשנת ג"י והרמב"כ שהבית חרב לרש"ויוצא א[, 15ונלמניינ

 .16ט"תמ' א משנת גול, נ"ת' וזהו ג� הסיבה שמני� השטרות מתחיל משנת אלפי� ג

ל דמנייננו הוא מני� "אלא דס, ל ככל זה"דלא ס' ש ש� נראה לכאו"והרא' ואמנ� מדברי התו  .יד
הוא מלידת אד� הראשו� וכמתבאר היטב מסוגיית ' ע דהלא ברור שחשבו� הגמ"אלא דצ', הגמ
לפי וברור ש, ד"ומקובל בידינו שבתשרי בו נולד אד� הראשו� היה מולד וי, י ש�"ופירש' הגמ

 .'ולא בשנת א' ד חל בשנת ב"חשבו� השני� שבידינו מולד וי

] ז"מ סימ� ס"כפי שהביאה הגאו� בעל פאת השלח� בספרו ובליקוטי� לחו[א "ואמנ� דעת הגר  .טו
הוא משו� שבשנת  17ד"ומה שבחשבו� המולדות נראה שמניננו הוא לבהר, ד"נו לויידבאמת מנינ

ולשיטתו יש להקדי� את שנת השמיטה בשנה אחת ( .18ה"עייש, המבול לא שימשו המזלות
 .)שני�' י בב"ולרש

� על זה "ש הרמב"דמלבד שיש מסורת על שנת השמיטה וכמ, ג על שיטה זו"אמנ� צע  .טז
מני� ש ל"צ הרי לשיטתו, "שהקבלה והמעשה עמודי� גדולי� בהוראה ובה� ראוי להתלות"

, 19ו ויש להקדימו בשנה"ו נכו� חאינ ,�"וכפי שמסרו ג� הרמב, השטרות המקובל מדור דור
 .]בסו" הספר' ת בקו"ברכת כה� עה' ועיי� מה שהארי� עוד להוכיח בזה בס[. ע"וצ

ולא כמנהגנו , ש היה נהוג מני� שני� אחר"והרא' סכ במקומ� של התו"כתבו דע 20ובאחרוני�  .יז
ני� כ מנינ� כמ"וא, ז"מ היתה שנת תשע"ח אצלנו עד"ד ושנת תשע"ומנהג� היה למנות מוי

� שכתב "וכבר מצינו במפרש על הרמב. (� ואי� הבדל ביניה� אלא בקריאת ש� השנה"הרמב
 .)שהיו כמה מנהגי� ממתי למנות את שנות עול�

אלא דמעיד ש� , הקדימו את מני� השני� בשנה' נראה שבאמת התו 21אול� מדברי ספר התרומה  .יח
] ומני� השטרות[ות השמיטה י של רבנ� סבוראי בו מוני� את שנ"שלאחר שמצא רבינו ת� כת

 .22ה"עייש, וכפי מנהגינו, כמנהגינו חזר בו ואיחר את שנת השמיטה בשנה

                                                
10
  .משמיטה ויובל' ריש פרק י 
11
  .ש"עיי, ז ובתומים שם"ס' מ סי"כ בפרישה חו"וכ, בסוגיין 
12

שהיא שעה (ד מתחילת הלילה "בשעה הי' לפי המקובל בידינו שבשנה בה נולד אדם הראשון היה המולד ביום ו 

  .)'מקידוש החודש ח' ם ו"ועיין במפרש לרמב, שלישית מתחילת היום
13
 .עיין במפרש שם, ולםוהיו בדבר חילוקי מקומות איך למנות את שנות הע 
14
  .ד"אלא דמחשבים כאילו היה מולד בבהר, ד"ע בפועל לא היה מולד בבהר"הנה לכו 
15

לפי ששנת הבריאה , ד"ולמנות לשנה שאחר וי, נים' ועיין במפרש שם שהיו מקומות שנהגו להקדים את המנין בב 

 .ש"אינה מן המנין עיי
16
 .ש"עיי' ה ח"בר' וכעין זה מתבאר מדברי התו 
17
  .'ולא בשנת א' ד הוא בשנת ב"דהיינו שאם נחשב את המולדות אחורה עד תחילת שנות עולם יצא שמולד וי 
18
  ".ח סימן קל"א או"ע חזו"וע 
19

ושאר הראשונים מבואר שלא היה .] ה ח"בר' ותו[התרומה ' א דמדברי ס"ז קורן שליט"הגר' אמנם שוב העירני מחו 

הוא ' ש סברו שמנין הגמ"והרא' כ מבואר שהתו"כ א"וע, ולם מנו את אותו מניןבזמנם הבדל במקומות במנין השנים וכ
ל "וצ, ד"מלידת אדם הראשון דהיינו לוי' דחשבון שנות הגמ, ודבר זה הלא מוקשה מאוד, ד"לבהר' ומנין הגמ, מנייננו

ד "השני דבהר יוחצ, ות מאזד ושנות העולם נחשב"והיינו ניסן דבהר[ל דבניסן נברא העולם "או דס, א"הגר' כ או כתי"ע
  .נמנה בתורה לשנה

20
ח ואילו "פ' א ה"ז וי"פ' א ה"ז כתב די"ס' מ סי"עמד על הסתירה בין פסקי הטור דבחו]  א"של' ד ריש סי"יו[י "בב 

ד וכאן למקומות שמונים "וכתב דאין כאן סתירה דכאן למקומות שנהגו מוי, ט"פ' א ה"ח וי"פ' א ה"ד כתב די"ביו
  .מבואר שנקט בדעת הטור שבזמנו עוד היו חילוקי מנהגים שונים במקומות שוניםו, ד"מבהר

 .ב"וצ, ע מודים בזה"א כתב בשם האחרונים דכו"גם בחזו
21
 .ה"קל' סי 
22

א פרשו "ר' התרומה ובתו' אולם בס, להדיא. ה ח"בר' סש בתו"וכמ, ד"ד ומנייננו לבהר"לוי' כוונתו דמנין הגמ' ולכאו 

 .ע"וצ, ש"עייא "דבריו באו
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דה� אמנ� ) ל לאחר את מני� השני� שבידינו"דלא ס(ל עוד בישוב שיטת הראשוני� "י' ולכאו  .יט
הוא מלידת ' וא" שמני� הגמ, ד"הוא מבהר' ל דג� מני� הגמ"אלא דס, ד"בודאי מניינו הוא מבהר

ד בניס� נברא "אבל למ, ד בתשרי נברא העול�"ז למ"הרי כ, ד"אד� הראשו� והוא הרי נברא בוי
ש "וא, ל דהחצי שנה מניס� עד תשרי נחשבת כשנה"כ י"וא, ד"העול� הרי הוא נברא בניס� דבהר

  .ד"בס

שיש ' יוצא לכאו, א לבנינו"שהבית חרב בשנת תכ' דהנה לשיטת התו, עוד יש לעיי� בסוגיא זו  .כ
ש על "וכאשר כבר תמה בזה הרא', ח כמבואר בגמ"ט שנה בי� פרטי מני� השטרות ולא מ"מ

 .ש"עיי, י"וצידד מכח קושיה זו ועוד קושיות להכריע כשיטת רש, דבריה�

באב עד סו" ' שמקצת שנת החרב� מט, בישוב קושיה זו] ת"בשיטת ר[' התו אול� כבר כתבו  .כא
אלא דלשיטה זו , ]23התרומה' הדברי� בארוכה בס והתבארו[, השנה עולה למני� שנות החרב�

בדיוק מהשנה הנמנית ' ז' דהלא יש למנות ז" ניטפי חד שתא"' כ פירוש דברי הגמ"קשה א
' התרומה דיש להוסי" שנה אחת על מני� שנות העול� ואז א� נחלק� לז' וביאר בזה בס, לחרב�

 .24נדע מתי שנת השמיטה

לעיקר הא� שבניס� נברא ' להלכה נחלקו הראשוני� אי� נקטידהנה , עוד יש לעיי� בסוגיא זו  .כב
וכנראה , ד"ד שבניס� נברא העול� היינו בניס� דבהר"ולמ, 25העול� או שבתשרי נברא העול�

 ראשוני�רבה ש ה"ד וכמ"הוא לוי' והנה לאחר שהתבאר שמני� הגמ. �26"מדברי הרמב
דאי מניס� שקוד� לו , רא העול�שבתשרי נב מכא�ראיה ברורה ' כ דלכאו"ע א"יל, ואחרוני�

 .מדוע לא נמנה משנת הבריאה

ששנה "ד משו� "למנות משנה שאחר ויכתב שהיו מקומות שנהגו  �27"אמנ� במפרש על הרמב  .כג
 ,ד נברא העול�"כ ג� לסוברי� שבניס� דבהר"ל א"וי, ש"עיי" ראשונה אי� צרי� לחשב אותה

   . והמני� התחיל בחצי שנה שאחריה, שנה זו אינה מ� המני� שאותה אי� צרי� לחשבחצי ש

ז דג� במני� שנות אד� הראשו� הנזכרי� בתורה לא "ל לפי"דצ, ב"ר דתירו0 זה עדיי� צ"שו  .כד
 .ל דמקצת שנה ככל שנה"דהלא קיי, קשה מאוד לאמרו' ודבר זה לכאו, נמנתה חצי שנה זו לשנה

סי" שנה לשנות העול� שחזר בו לבסו" והורה להו[התרומה ' ת שהובאו בס"ואמנ� מדברי ר  .כה
נראה , ה"עייש ,שו� שבניס� נברא העול�מוביאר דהיינו ] ולאחר את השמיטה בשנה וכמנהגינו

דלא הותחלו , דג� במני� שנות אד� הראשו� לא נמנתה חצי השנה הראשונה לשנה, ל"כהנ' לכאו
 .]ד"וילמולד [מני� שנות העול� אלא מתשרי הראשו� 

כ שנות האד� הנזכרי� "א, ד בניס� נברא העול�"ה מבואר דלמ"בר' שוב התבוננתי דמדברי הגמ  .כו
ל שלא החשיבו את אותו חצי שנה נוס" "שמנו מתשרי י' אול� בגמ, בתורה מסתיימי� בניס�

 .ש"וא, ומנהגינו למנות אותו, לשנה

, ד"א דבתשרי נברא העול� ומונה לכ� מוי"ל כר"דתנא דבי אליהו ס, ד"ויותר מסתבר לומר לענ
        .ד"ולכ� מנינ� מבהר, ל דבניס� נברא העול�"י דס"גינו כרומנה

                                                
23
 .ה"קל' סי 
24
  .ה"עייש, חראפן ח שגריס שם באו"את גירסת ר' ועוד הביאו בתו 
25

שביארו [א "תקפ' א ריש סי"ובביאור הגר, .ג שםן "רבעיין ו', שם בדף ח' ב עם התו"ה י"י בר"הנה נחלקו בזה רש 

 ].ה"עייש, זושהמנהגים השונים בין בני אשכנז לבני ספרד בתחילת אמירת סליחות תלויים בשאלה 
26
  .מקידוש החדש' פרק ט 
27
  .שם 


